Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 23. dubna 2019
Usnesení č. RM 19 08 29 01
Rada města v návaznosti na usnesení ZM 19 03 04 09 ze dne 28.03.2019, kterým
zastupitelstvo města zřídilo ke dni 01.05.2019 organizační složku statutárního města Děčín Městské turistické centrum Děčín a schválilo zřizovací listinu této organizační složky,
projednala návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců (pracovních míst) organizační
složky statutárního města Děčín - Městské turistické centrum Děčín a
stanovuje
s účinností od 01.05.2019 celkový počet zaměstnanců organizační složky statutárního města
Děčín Městské turistické centrum Děčín ve výši 9 zaměstnanců (pracovních míst), kromě
zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců, kteří zastupují za dlouhodobě
nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr.
Usnesení č. RM 19 08 30 01
Rada města projednala návrh na změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 písm. f) a písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zrušuje
oddělení cestovního ruchu, zařazené do odboru provozního a organizačního, a
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle příloh
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. května 2019.
Usnesení č. RM 19 08 30 02
Rada města projednala návrh na snížení celkového počtu zaměstnanců statutárního města
Děčín zařazených do Magistrátu města Děčín a
rozhodla
o snížení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu
města Děčín o 9 zaměstnanců, kteří budou převedeni do organizační složky Městské
turistické centrum Děčín, zřízené zastupitelstvem města usnesením ZM 19 03 04 09 ze dne
28.03.2019 a na základě usnesení RM 19 08 30 01 ze dne 23.04.2019, kterým rada města
schválila Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín účinný
od 01.05.2019 a
stanovuje

celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.05.2019 na 278, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka ke stanovení počtu zaměstnanců
dle struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 19 08 31 01
Rada města projednala žádost Self Defense Division, z.s., o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města na propagačních materiálech Běhu na podporu Vojenského fondu
solidarity a Nadace policistů a hasičů, který se koná 24.08.2019 na Smetanově nábřeží
v Děčíně.
Usnesení č. RM 19 08 31 02
Rada města projednala návrh řešení inteligentních označníků ve městě a
souhlasí
s umístěním navržených inteligentních označníků BUSE na ulici Prokopa Holého
a následným řešením inteligentních zastávek ve městě.
Usnesení č. RM 19 08 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 34/2019 – č. RO 47/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2019 o 25.714 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 25.714 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 08 35 02
Rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi v I. čtvrtletí
2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 08 35 03
Rada města projednala žádost paní I. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p. p. č. 1660/22 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
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1. o poskytnutí účelové dotace paní I. H. na výstavbu technické infrastruktury na p. p. č.
1660/1 a 1661 v k. ú. Podmokly k novostavbě rodinného domu na p. p. č. 1660/22
v k. ú. Podmokly dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 08 35 04
Rada města projednala návrh na vyplacení peněžitých darů příjemcům Kotlíkové dotace
od Ústeckého kraje a
schvaluje
Zásady pro poskytování peněžitých darů na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v r. 2019 fyzickým osobám - příjemcům Kotlíkové dotace od Ústeckého kraje v rámci
3. Výzvy Ústeckého kraje v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 08 36 01
Rada města projednala přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje“ ve výši
500.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 08 36 02
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín
na sociální bydlení“ zadávanou v otevřeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky účastníkovi, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku,
společnosti Bajger s.r.o. se sídlem Gogolova 29/2, 400 04 Trmice, IČO 28701101, nabídková
cena činí 13.437.145,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 19 08 36 03
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu
města Děčín č.p. 1125, Podmokly“ dělenou na dvě části - stavební úpravy a dodávku
nábytku; zadávanou v otevřeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání obou částí veřejné zakázky společnosti STAMO spol. s r.o. se sídlem Stavební
415/3, Děčín, IČO 43222323, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Nabídková
cena za provedení stavebních úprav činí 6,7 mil. Kč bez DPH a cena za mobiliář 0,57 mil. Kč
bez DPH.
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Usnesení č. RM 19 08 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Děčín
XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací“, v předpokládané hodnotě
2.030.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
80 % nejnižší nabídková cena,
20 % doba realizace (maximálně 60 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 08 36 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové
úpravy objektu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330“, v předpokládané hodnotě 2.108.409,00 Kč bez
DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
80 % nejnižší nabídková cena,
20 % doba realizace (maximálně 100 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 08 36 06
Rada města projednala informaci o projektu „Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“
do Operačního programu Zaměstnanost - výzva č. 03_16_048,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 740 tis. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 185 tis. Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 19 08 36 07
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města
č. RM 19 05 36 04 týkající se změny člena komise k veřejné zakázce s názvem „Dodávka
zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 05 36 04 ze dne 12.03.2019 v bodě
jmenování člena komise, kdy za původně jmenovaného Ing. Jiřího Anděla, CSc., rada města
jmenuje pana Kamila Jelínka.
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Usnesení č. RM 19 08 36 08
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města
č. RM 19 05 36 06 týkající se změny člena komise k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Míru,
Děčín XXXII výměna zdravotních zařízení“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 05 36 06 ze dne 12.03.2019 v bodě
jmenování člena komise, kdy za původně jmenovaného Ing. Jiřího Anděla, CSc., rada města
jmenuje pana Kamila Jelínka.
Usnesení č. RM 19 08 36 09
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města
č. RM 19 05 36 08 týkající se změny člena komise k veřejné zakázce s názvem
„Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál
Společenského domu Střelnice“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 05 36 08 ze dne 12.3.2019 v bodě
jmenování člena komise, kdy za původně jmenovaného Ing. Jiřího Anděla, CSc., rada města
jmenuje pana Kamila Jelínka.
Usnesení č. RM 19 08 36 10
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem „Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F“;
zadávanou v podlimitním otevřeném řízení a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky účastníkovi, který jako jediný podal nabídku - Bohuslav Čepila,
IČO 10413847 za 8.586.108,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 08 36 11
Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 2020 (SPRM) a po doplnění
schvaluje
nové složení vedoucích pracovních skupin Strategického plánu rozvoje města Děčín a členů
Řídícího výboru Strategického plánu rozvoje města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín schválit:
1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za rok 2018,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2018.
Usnesení č. RM 19 08 36 12
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Rada města projednala materiál o přeložce sítě v majetku GridServices s. r. o., zastoupený
na základě plné moci firmou GasNet s. r. o. v rámci stavby „Obnova historické části
Podmokel - etapa C“ a
schvaluje
1. realizaci přeložky podzemního plynárenského zařízení,
2. uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících, které je v majetku GridServices s. r. o., IČO: 27935311 zastoupený
na základě plné moci firmou GasNet s. r. o. IČO: 27295567.
Usnesení č. RM 19 08 36 13
Rada města opětovně projednala problematiku o realizaci akce „Obnova historické části
Podmokel - etapa C“ od jejího počátku do současné doby a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG a. s., IČO: 60838744,
DIČ: CZ60838744, kterým je určen postup řešení současné situace ve vztahu
ke skutečnému provedení stavby (příloha č. 1 tohoto materiálu).
Usnesení č. RM 19 08 36 14
Rada města projednala informativní zprávu z 1. jednání pracovní skupiny jmenované radou
města č. RM 19 06 36 06 dne 26.3.2019 k problematice návrhu směrnice, která by měla řešit
technický dozor staveb a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 08 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 104, 105 - 110/2004 ze dne 28.06.2004
na pronájem pozemků p. č. 104 a p. č. 105 v k. ú. Děčín – Staré Město, ve smyslu rozšíření
nájemce o paní L. J. na zahradu, za cenu 1.212 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 08 37 02
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2825, 2826 – 101/08 ze dne 22.09.2008
na pronájem pozemků p. č. 2825, 2826 v k. ú. Děčín ve smyslu rozšíření čl. IV o následující
text, a to po uzavření Smlouvy o dodávce vody mezi statutárním městem Děčín
a společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice
na zřízení odběrného místa:
„4. Nájemce je oprávněn, na základě Smlouvy o dodávce vody č. XXXXXXX ze dne
XXXXXX, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na zřízení odběrného místa č. evidenční
XXXXXXX, z tohoto zařízení odebírat vodu.
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5. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady za úhradu odebrané vody z odběrného
místa č. evidenční XXXXXXX, na základě vyúčtování (fakturace) společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice v termínu stanoveném v tomto
vyúčtování (faktuře). V případě, že se nájemce ocitne v prodlení s placením nákladů
spojených s odběrem vody, zavazuje se zaplatit sankční ujednání uvedená ve vyúčtování
(faktuře) a dále zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý
den prodlení“.
Usnesení č. RM 19 08 37 03
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1659/1, 1659/2, 1659/3 - 108 ze dne 19.12.1997
na pronájem pozemků p. č. 1659/1, 1659/2, 1659/3 v k. ú. Podmokly ve smyslu rozšíření
čl. IV o následující text, a to po uzavření Smlouvy o dodávce vody mezi statutárním městem
Děčín a společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice
na zřízení odběrného místa:
„7. Nájemce je oprávněn, na základě Smlouvy o dodávce vody č. XXXXXXX ze dne
XXXXXX, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na zřízení odběrného místa č. evidenční
XXXXXXX, z tohoto zařízení odebírat vodu.
8. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady za úhradu odebrané vody z odběrného
místa č. evidenční XXXXXXX, na základě vyúčtování (fakturace) společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice v termínu stanoveném v tomto
vyúčtování (faktuře). V případě, že se nájemce ocitne v prodlení s placením nákladů
spojených s odběrem vody, zavazuje se zaplatit sankční ujednání uvedená ve vyúčtování
(faktuře) a dále zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý
den prodlení“.
Usnesení č. RM 19 08 37 04
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 303/2 – 113/01 ze dne 21.05.2001 na pronájem
pozemku p. č. 303/2 v k. ú. Krásný Studenec ve smyslu rozšíření čl. IV o následující text,
a to po uzavření Smlouvy o dodávce vody mezi statutárním městem Děčín a společností
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na zřízení odběrného
místa:
„4. Nájemce je oprávněn, na základě Smlouvy o dodávce vody č. XXXXXXX ze dne
XXXXXX, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na zřízení odběrného místa č. evidenční
XXXXXXX, z tohoto zařízení odebírat vodu.
5. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady za úhradu odebrané vody z odběrného
místa č. evidenční XXXXXX, na základě vyúčtování (fakturace) společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice v termínu stanoveném v tomto
vyúčtování (faktuře). V případě, že se nájemce ocitne v prodlení s placením nákladů
spojených s odběrem vody, zavazuje se zaplatit sankční ujednání uvedená ve vyúčtování
(faktuře) a dále zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý
den prodlení“.
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Usnesení č. RM 19 08 37 05
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 343/1a – 105/2014 ze dne 19.09.2014
na pronájem části pozemku p. č. 343/1 v k. ú. Chrochvice ve smyslu rozšíření čl. IV
o následující text, a to po uzavření Smlouvy o dodávce vody mezi statutárním městem Děčín
a společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice
na zřízení odběrného místa:
„4. Nájemce je oprávněn, na základě Smlouvy o dodávce vody č. XXXXXXX ze dne
XXXXXX, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na zřízení odběrného místa č. evidenční
XXXXXXX, z tohoto zařízení odebírat vodu.
5. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady za úhradu odebrané vody z odběrného
místa č. evidenční XXXXXXX, na základě vyúčtování (fakturace) společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice v termínu stanoveném v tomto
vyúčtování (faktuře). V případě, že se nájemce ocitne v prodlení s placením nákladů
spojených s odběrem vody, zavazuje se zaplatit sankční ujednání uvedená ve vyúčtování
(faktuře) a dále zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý
den prodlení“.
Usnesení č. RM 19 08 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 457/1 v k. ú. Křešice u Děčína
o výměře cca 80 m2.
Usnesení č. RM 19 08 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 457/1 v k. ú. Křešice
u Děčína, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 80 m2).
Usnesení č. RM 19 08 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 535/1 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 19 08 37 09
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků p. č. 729/7 o výměře 40 m2, p. č. 729/8
o výměře 370 m2, p. č. 729/25 o výměře 20 m2, p. č. 729/26 o výměře 188 m2, p. č. 729/29
o výměře 35 m2 a p. č. 729/30 o výměře 17 m2 v k. ú. Bynov, bezúplatným převodem od ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha,
do majetku města.
Usnesení č. RM 19 08 37 11
Rada města projednala návrh na převod pozemku pod místní komunikací v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 2361/12 o výměře 244 m2 v k. ú.
Podmokly pod stavbou místní komunikace III. třídy zařazené v pasportu místních komunikací
pod evidenčním označením 146c, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 08 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1416/1 o výměře 212 m2 v k. ú. Děčín, se
všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví pro p. L. K., manž. L. a I.
P., manž. J. a K. S. a p. P. S. za cenu 63.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 08 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1532/12 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře
141 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. P. a E. B. za cenu 42.300,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 08 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 11 37 09 ze dne 12.06.2018, týkající se prodeje
pozemku p. č. 2637 v k. ú. Děčín v plném znění, z důvodu změny skutečnosti a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 06 05 11 ze
dne 28.06.2018, týkající se prodeje pozemku p. č. 2637 v k. ú. Děčín v plném znění,
z důvodu změny skutečností.
Usnesení č. RM 19 08 37 18
Rada města projednala návrh ve věci prodeje vodního díla „Děčín, Sněžnická ul. - I. etapavodovod na p. č. 1165“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej vodního díla „Děčín, Sněžnická ul. - I. etapa-vodovod
na p. č. 1165“ (tj. vodovodu o celkové délce 151,85 m) společnosti Severočeská vodárenská
společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice ve znění předložené smluvní
dokumentace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 08 37 19
Rada města projednala současný stav nástupního místa a zázemí Via Ferraty Pastýřská
stěna na pozemku p. č. 411, v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 19 06 37 30 ze dne 23.04.2019 v plném znění a
2. dočasnou revitalizaci prostoru pod Via Ferratou včetně doplnění prostoru o městský
mobiliář a
pověřuje
vedoucího odboru rozvoje Mgr. Petra Kužela zadáním studie „Zázemí Via Ferraty Pastýřská
stěna a jeho okolí“, která bude zadána po získání podkladů, které vzejdou z pracovní
skupiny pod vedením Ing. arch. Ondřeje Beneše.
Usnesení č. RM 19 08 37 20
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 2 v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV pro manžele V. N. a J. N. na dobu neurčitou s účinností
od 01.05.2019 za nájemné 900 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 05/2019/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a manželi V. N. a J. N.
Usnesení č. RM 19 08 37 21
Rada města projednala žádost podnájemce nebytových prostor umístěných na zimním
stadionu v Děčíně pana M. M. o vyjádření k rekonstrukci nájemních prostor a k rozšíření
skladových prostor a
souhlasí
se záměrem přípravy akce: „Rekonstrukce prodejních prostor - prodejna jízdních kol
v objektu zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín I“ za podmínek:
1. veškeré náklady na přípravu a realizaci akce budou hrazeny žadatelem,
2. odsouhlasení konečného znění projektové dokumentace ze strany vlastníka objektu statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 08 37 22
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor SNP č. 357/02/14 uzavřené dne 31.12.2002 a
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schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor SNP č. 357/02/14 uzavřené
dne 31.12.2002 ve smyslu, že jediným nájemcem nebytového prostoru v objektu Příbramská
1911/32, Děčín IV bude paní Miroslava Labutová, IČO: 18367747, se sídlem Děčín XXVI Bechlejovice 37, 405 02.
Usnesení č. RM 19 08 37 23
Rada města projednala nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Podmokly
do majetku města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků p. č. 416/1 o výměře 236 m2, p. č. 416/6
o výměře 248 m2, p. č. 416/7 o výměře 105 m2, p. č. 416/8 o výměře 162 m2 a p. č. 416/9
o výměře 54 m2 vše v k. ú. Podmokly bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku
města.
Usnesení č. RM 19 08 37 25
Rada města projednala problematiku chybějící šatny v kině Sněžník v Děčíně a s ním
spojené stavební úpravy vstupní chodby a
schvaluje
záměr realizace akce: Kino Sněžník Děčín - nová šatna a rozšíření vstupní chodby.
Usnesení č. RM 19 08 39 01
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení 2 volných dnů, a to dne 06.05. a 07.05.2019 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 19 08 39 02
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení 2 volných dnů, a to dne 02.05. a 03.05.2019 z organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 19 08 39 03
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve skupinách na výuku cizích jazyků
a
schvaluje
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pro školní rok 2018/2019 s účinností od 01.04.2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků
ve skupinách na výuku německého jazyka ve dvou třídách druhého stupně základní školy
na počet 26 žáků.
Usnesení č. RM 19 08 39 04
Rada města projednala výsledek šetření stížnosti ČŠI na Základní školu a Mateřskou školu
Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace a
bere na vědomí
nápravná opatření stanovená ředitelem školy.
Usnesení č. RM 19 08 39 05
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace a ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení činnosti školní družiny v době vyhlášených jednodenních velikonočních prázdnin
dne 18.04.2019.
Usnesení č. RM 19 08 42 01
Rada města projednala vyčíslení skutečné kompenzace za veřejné služby v přepravě
cestujících za rok 2018, zprávu a vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy
včetně hospodaření za rok 2018 Dopravního podniku města Děčína, a.s. a
bere na vědomí
zprávu a vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy včetně hospodaření za rok
2018 a po úpravě
schvaluje
úhradu doplatku kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících Dopravnímu podniku
města Děčína, a.s. za rok 2018 ve výši 4.826 tis. Kč.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

Ing. Vladislav Raška v. r.
náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj
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